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PROTUS 
STYRELSEMÖTE 
2016-10-03 
__________________________________________________________________________________ 
 
Plats och tid                   Ekskäret klustret, Mäster Samuelsgatan 36, 17.30 
 
Beslutande Sara Gumpert 

Gunnar Bergstedt 
Andreas Belloni Lidbrink 
Jonatan Adolphson 
Hedwig Widstedt 
 

 
Ej närvarande Konrad Leffler 

Ebba Ragnarsson 
Ebba Gustafsson 
Elias Hellman Norrman 
Lina Cederlöf 

 
 
__________________________________________________________________________________  

 
§ 1 Öppnande av mötet 

 
Hedwig hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

 
§ 2 Fastställande av ordförande 

 
Hedwig valdes till mötesordförande. 

 
§ 3 Fastställande av sekreterare 
 

Jonatan valdes till mötessekreterare. 
 
§ 4 Check-in 

 
Samtliga ledamöter fick möjlighet att checka in. 

 
§ 5 Fastställande av dagordning 
 

Den föreslagna dagordningen godkänns 
 
§6 Uppföljning AP:s från föregående möte 
  
  
§ 7 Lägerfrågor 
 

Sommarläger 2017:  21 anmälda deltagare på 2 veckor. 
 
Vinterläger 2017: status är att en det finns en arbetsgrupp, men att det behövs en 
ledaransvarig och lägeransvarig. Anmälan för deltagare och ledare ligger ute. 
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Datum Sätra och Skåneutbildning:  Sista utbildningshelgen i Skåne samt lägerperioden 
på Sätra Bruks Herrgård planeras flyttas på grund av yttre omständigheter vilket 
godkännes av styrelsen. 
 
Nya datum för: 
Utbildningshelg i Skåne planeras bli 5-7 maj 2017. 
Läger Sätra Bruk. Avvaktas utifrån Sätra Bruks möjligheter. 
 
 

 
§ 8 Aktuellt: 

-Valberedningen 
Karin Finnsson har tackat ja till medverkan i valberedningen som ska träffas i veckan 
-Föräldraträff 4/10 

 
Ekonomisk framtid: 
4 olika förslag på budgettar presenteras för styrelsen. Finns bifogade. Inget beslut tas. 

 
Diskussionen om konsekvenser av varje budget enligt följande:  
Förslag 1 med expansion:  Kostsamt förslag, i övrigt önskvärt. 
Förslag 1.b med expansion:  Billigare än förslag 1, vilket inte kräver lika stort bidrag. 
Detta förslag bör enligt styrelsen innehålla en budgetpost för framtidshelg, vilket den 
för närvarande inte gör. 
Förslag 2 snål med Skåne.  En möjlig utväg för att bespara ytterligare. Dock inte 
önskvärt när man satt igång något i Sätra/Göteborg. 
Förslag 3 utan expansion:  Inte alls  önskvärt från styrelsens sida. Långsiktigt ett 
svältande budgetförslag. 

 
 

Deltagarrekrytering ledarutvecklingsdagar 8/10:  Anmälningarna går trögt, det måste 
upp i minst 7 stycken för att det ska bli en grupp. Fortsatt rekrytering sker till denna 
grupp. 
 
Kockrekrytering: 
Punkten bordläggs 

 
§9 Styrelsearbete: 
 

Dokumentationsutskottet/hemsidan: 
Rullar på 

 
Redaktionen: 
På gång med tidning de närmsta dagarna 

 
Protuspodden: 
Går fortsatt trögt. 

 
Ledarutvecklingsutskottet: 
Har höstplaner enligt tidigare plan 

 
Protus caféer: 
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Stor succé. Ca 25 deltagare varje gång. Senast var deltagare från Kompis Ungdom 
med vilket verkligen var uppskattat.  Fortsätter rulla på varannan vecka. 

 
Finansutskottet: 
Idéer om potentiella finansiärer på gång. 
 

§10 Övrigt 
 
Inga övriga punkter. 

 
§ 11 Mötets avslutande: 

Hedwig avslutar mötet. 


